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k        N01/20 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

05-12-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1219¼022 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab;sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelIkic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa nigrdæaPi)al 

éntMbn;rdæ)alBiesshugkugénsaFarNrdæRbCamanitcin sþIBI karecosvagkaryk 

Bn§RtYtKña nigkarbgáarkarkibekgbnøMBn§Bak;B½n§nwgBn§elIR)ak;cMNUl  01 

2-RBHraCRkwtü 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1731 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 06 rUb 86 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1732 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 24 rUb 87 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1733 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  twg qay ¬DENG, CAI¦ CnCaticin sBa¢aticin 88 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1734 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  cUv lInCIn ¬ZHOU, LINJUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 89 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1735 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  QYy lIqav  ¬CUI  LICHAO¦ CnCaticin sBa¢aticin 90 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1736 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  Qin Fancav  ¬CHEN, TIANZHAO¦ CnCaticin sBa¢aticin 91 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1737 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  G‘U hYyG‘U  ¬WU, HUI-WU¦ CnCaticinétv:an;  sBa¢aticin 

étv:an;   92 

 

 



x 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1738 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  sIu hVúg  ¬XU, FENG¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚreQµaHCa 

Quy hVg; ¬TSUI FUNG¦ 93 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1739 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  twg etAGin  ¬DENG, DAOEN¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa  etg Xag  ¬TENG KHEANG¦ 94 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1740 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  r:U dug vun  ¬ROH DONGWOON¦ CnCatikUer: sBa¢atikUer: 

edaybþÚreQµaHCa  ehg sm,tþi  ¬HENG SAMBATH¦ 95 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1741 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elakRsI  qay mIug mIug ¬TSAI, MIN-MING¦ CnCaticinétv:an;  

sBa¢aticinétv:an; 96 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1742 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH elak esam s‘uneRsg 97 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1743 sþIBI karpþl;eKarmgarelak  G‘ul cMNan 

Ca ]kj:a 98 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1744 sþIBI karpþl;eKarmgarGñkRsI  G‘uc buTum 

Ca ]kj:a 99 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1745 sþIBI karpþl;eKarmgarelak ehog suXun 

Ca ]kj:a 100 

II-raCrdæaPi)al 

 GnuRkwtü  

2-12-2019 -GnuRkwtüelx 176 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 101 

 

 

 



K 

2-12-2019 -GnuRkwtüelx 177 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 103 

2-12-2019 -GnuRkwtüelx 178 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 105 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1384 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 107 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1385 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 108 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1386 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 109 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1387 GnRk>tt sþIBI karlaElg ecjBIRkbx½NÐén 

kgeyaFBlexmrPUminÞ 111 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1388 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 112 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1389 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 113 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1390 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 114 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1391 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 116 

III-kargarbNþaRksYg   

    TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

10-4-2019 -Rbkaselx 135 ]s>k]>Rbk>04  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un XInrIc xbePIr 

EsµlFIg É>k begáIteragcRk Ekécñs<an; nigplitsarFatu 119 

11-4-2019 -Rbkaselx 136 ]s>k]>Rbk>04  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exnpak 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 122 

 





ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1212



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1313



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1414



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1515



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1616



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1717



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1818



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1919



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2020



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2121



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2222



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2323



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2424



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2525



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2626



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2727



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2828



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2929



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3030



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3131



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3232



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3333



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3434



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3535



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3636



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3737
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ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5555



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5656



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5757



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5858



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5959



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6060



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6161



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6262



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6363



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6464



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6565



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6666



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6767



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6868



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6969



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7070



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7171



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7272



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7373



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7474



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7575



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7676



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7777



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7878



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7979



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8080



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8181



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8282



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8383



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8484



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8585



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8686



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8787



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8888



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8989



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9090



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9191



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9292



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9393



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9494



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9595



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9696



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9797



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9898



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9999



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 100100



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 101101



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 102102



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 103103



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 104104



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 105105



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 106106



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 107107



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 108108



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 109109



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 110110



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 111111



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 112112



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 113113



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 114114



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 115115



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 116116



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 117117



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 118118



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 119119



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 120120



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 121121



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 122122



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 123123



ឆា  ំទី២០ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 124124



	ឆ្នាំទី	២០		លេខ០១	 តេមីាសទី០១	ឆ្នា២ំ០២០

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្សាយច្ញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី

       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្រយ  អនុក្រឹត្រយ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជា  សារាចរ  ប្រកាស




